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KUNDMAN subst. m., ab 1855; auch kondman, kuntman;
‘(Stamm-)Kunde (eines Geschäfts, eines Kaufmannes, oder Handwerkers)’ –
‘(stały) klient (sklepu, kupca, rzemieślnika)’: 1855 Kur.Warsz. s.956,
Wiecz Zawiadamiam niniejszym Szan. Publiczność, a mianowicie
handlujących i kuntmanów. ◦ 1855 Szym.Lich. 41, Wiecz Postanowiłem
więc udać się na miejsce z dobrze jej znanym kuntmanem, który już
niejedną swoją własność zostawił w jej szponach. ◦ 1858 Wol.Bak. 30,
Wiecz Wpadłem jakoś w oko nauczycielowi łaciny z gimnazjum, naszemu
kundmanowi, któremu do mieszkania odnosiłem książki oprawne. ◦ 1858
Szkice 77, Wiecz Są to, można powiedzieć, stali kuntmani Saskiego ogrodu,
którzy pozostali mu wiernymi. ◦ 1892 Przyb.Wid. 278, Wiecz Pięknego mi
Seledynek nastręczył kondmana, żeby Seledynka siarczyste pierony zatrzasły.
◦ (1898) 1905 EncLw Kundman po niemiecku ten, który jest stałym
odbiorcą u jakiegoś kupca lub producenta. ◦ (†1902) 1950–1953 Dygas.Now. I
17, Dor Najgorszą (...) siwuchą raczył swoich kundmanów szynkarz na
Skrzypiowie. ◦ (1910) 1957 Strug 192 Kiedy swojego czasu 〚do szewca〛
przyszedł kundman, powiedział mu o tym. ◦ (†1911) 1951 Nałk.W.Pisma
359, Dor Subiekt (...) od razu pozna, czy kundmanowi można podać kiepski
towar. ◦ 1951 Hertz B.Termin. 44, Dor Czyścił gotowe obuwie i odnosil je
kundmanom. – Swil (han.), Sw, Lsp, Dor (przestarz.). � Var: kondman
subst. m., [hapax] 1892 Przyb.Wid. 278, Wiecz; kundman subst. m., 1858
Wol.Bak. 30, Wiecz – Swil (han.), Sw, Lsp, Dor (przestarz.); kuntman
subst. m., 1855 Szym.Lich. 41, Wiecz ◦ [LBel.] 1858 Szkice 77, Wiecz. �
Etym: nhd. Kundmann subst. m., ‘Kunde’, Gri. � Konk: klient subst. m.,
bel. seit vor 1902, Sw, zuerst geb. Swil; odbiorca subst. m. (f.), bel. seit
1887–1889, Dor, zuerst geb. Sw. � Der: kundmanka subst. f., ‘Kundin’,
1878 Schob.Podr. 30, Wiecz O tak! moim jedynym staraniem, pozyskać
stałą kundmankę. Zuerst geb. Sw. ❖ Sämtliche Belege bis auf EncLw
(s.o.) stammen aus Warschau und dem Königreich Polen. Sw definiert
klient u.a. mit kundman; das Wort war also noch im Gebrauch. Wiechecki
(1937) 1956, 132 bietet als einen Ausdruck der Warschauer
Umgangssprache koncman (zum nhd. Kundsmann, Grimm).
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